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BAB  II 

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Kepenghuluan Sukajadi 

Sebutan Penghulu merupakan sebutan bagi seorang pemimpin di 

kawasan Melayu Kabupaten Rokan Hilir. Penghulu dalam bahasa Melayu 

Kuno sama dengan Pa’hulu yang bermakna orang yang berkedudukan 

setara dengan raja, datuk, maupun pemimpin. Maka dari itu sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir N0. 10 Tahun 2015 (Tentang 

Perangkat Kepenghuluan) pada Bab 1 Pasal 1 menyebutan bahwa  

Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
23

 Kepenghuluan dipimpin oleh seorang Penghulu yang 

merupakan kepala kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan kepenghuluan yang dipilih langsung oleh masyarakat 

melalui pemilihan penghulu. 

Kepenghuluan Sukajadi merupakan kawasan perantauan suku 

Batak Mandailing, Batak Toba, dan Suku Jawa dari Sumatera Utara seperti 

Lawas Utara, Kabupaten Asahan sejak tahun 1970.  

                                                 
23

 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir N0. 10  Tahun 2015 (Tentang Perangkat 

Kepenghuluan), Bab 1, Pasal 1 
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        Kepenghuluan Sukajadi sebelum terbentuk menjadi 

Kepenghuluan tersendiri,  merupakan bagian dari pemerintahan 

Kepenghuluan Siarang-arang. Namun pada tahun 2008 atas prakarsa 

masyarakat Sukajadi yang berkeinginan kuat untuk mandiri, serta telah 

telah memenuhi syarat-syarat untuk membentuk kepenghuluan, maka pada 

tahun 2008 atas berkat rahmat Allah SWT, masyarakat Sukajadi berhasil 

memperjuangkan Kepenghuluan Sukajadi dan disahkan dengan keputusan 

Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun, Nomor : 04 tahun 2008, serta 

diresmikan pada hari Selasa tanggal 3 April 2008. 

Setelah Bupati Rokan Hilir mensahkan pemerintahan 

Kepenghuluan Sukajadi dan atas dasar musyawarah dan mufakat 

masyarakat Kepenghuluan Sukajadi, maka diputuskan untuk menunjuk 

bapak Yunadi S.E (masyarakat Kepenghuluan Siarang-arang) sebagai 

penghulu pertama Sukajadi dan dilantik langsung oleh Bupati Rokan Hilir 

pada tanggal 10 April 2008. Selanjutnya pada tahun 2011 diadakan 

pemilihan umum Kepenghuluan Sukajadi dan terpilih bapak Sagiman Eko 

(masyarakat Kepenghuluan Sukajadi) sebagai penghulu kedua Sukajadi, 

dan dilantik langsung oleh Bupati Rokan Hilir. 

B. Letak Geografis dan Demografis 

1. Letak Geografis 

Secara geografis Kepenghuluan Sukajadi terletak di Kecamatan 

Pujud Kabupaten Rokan Hilir, dan sesuai dengan Keputusan Bupati 

Kabupaten Rokan Hilir Perda No. 04 Tahun 2008 tentang syarat 
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pembentukan Pemerintahan Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud 

secara administratif berbatasan dengan: 
24

 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kepenghuluan Sungai Pinang. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Perkebunan 

Siarang-arang. 

c. Sebelah Timur berbatasan Kepenghuluan Pematang Damar. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kepenghuluan Siarang-arang. 

Pusat pemerintahan Kepenghuluan Sukajadi terletak di daerah 

kampung tengah dalam cakupan wilayah dusun III Sukamulia yang 

berada pada posisi 100º 37’ 14, 06” BT dan 0º 13’ 33, 94” 597 m dpl. 

Luas Kepenghuluan Sukajadi adalah 3.238 Ha. Sementara 

jarak Kepenghuluan Sukajadi dengan pusat pemerintahan Kecamatan 

Pujud, Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir serta dengan 

Pemerintahan Provinsi Riau adalah sebagai berikut: 

a. Jarak kepenghuluan Sukajadi ke kantor pemerintahan Kecamatan 

Pujud adalah 15 Km. 

b. Jarak Kepenghuluan Sukajadi ke kantor Pemerintahan Kabupaten 

Rokan Hilir adalah 120 Km. 

c. Jarak Kepenghuluan Sukajadi ke kantor Pemerintahan Provinsi 

Riau adalah 230 Km. 

Kepenghuluan Sukajadi memiliki iklim yang cukup stabil, serta 

terletak di dataran rendah yang subur. Sedangkan musim yang terjadi 

                                                 
24

 Data diperoleh dari Kantor Kepala Kepenghuluan Sukajadi 
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di Kepenghuluan Sukajadi terdapat dua musim yaitu musim hujan dan 

musim kemarau. 

2. Keadaan Penduduk Kepenghuluan Sukajadi 

Kepenghuluan Sukajadi memiliki lima (5) Dusun yang 

bertugas untuk membantu Penghulu dalam melaksanakan pelayan 

terhadap masyarakat, yakni: 

1. Dusun I Sukajadi 

2. Dusun II Sukadamai 

3. Dusun III Sukamulia 

4. Dusun IV Sukamakmur 

5. Dusun V Teladan 

Masing-masing Dusun dipimpin oleh seorang kepala Dusun, 

yang pengangkatannya dilakukan pemilihan berdasarkan suara 

terbanyak yang dipilih oleh masyarakat dalam wilayah kerja masing-

masing Dusun tersebut. Setelah terpilih menjadi kepala Dusun, maka 

ia menentukan Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) 

untuk membantu pekerjaan Kepala Dusun. Agar lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel II. 1 

Data Dusun, Jumlah RT dan RW  Kepenghulan Sukajadi Tahun 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Data Kepenghuluan Sukajadi Tahun 2018) 

Jumlah penyebaran Kepala Keluarga yang ada di 

Kepenghuluan Sukajadi berdasarkan hasil pendataan oleh Tim 

Pendataan Kepenghuluan Sukajadi pada tahun 2018 adalah 1.079 

Kepala Keluarga yang tersebar, jumlah Kepala Keluarga terbesar 

terdapat di Dusun IV Sukamakmur yaitu sebanyak 250 Kepala 

Keluarga atau sebesar 23,1 % dari jumlah seluruh Kepala Keluarga 

yang ada di Sukajadi, sedangkan jumlah kepala keluarga terendah 

terdapat di Dusun II Teladan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 

188 KK atau sebesar 17,4 % dari seluruh kepala keluarga di Sukajadi, 

seperti tabel berikut: 

No Nama Dusun Jumlah RT Jumlah RW 

1 Dusun I Sukajadi 11 3 

2 Dusun II Sukadamai 9 3 

3 Dusun III Sukamulia 6 3 

4 Dusun IV Sukamakmur 12 4 

5 Dusun V Teladan 8 4 

 Jumlah 46 16 
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Tabel II. 2 

Jumlah Penyebaran Kepala Keluarga Kepenghuluan Sukajadi 

Tahun 2018 

( 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Kepenghuluan Sukajadi Tahun 2018) 

C. Kondisi Pendidikan  

Kepenghuluan Sukajadi dari tahun ke tahun akan terus berusaha 

mengupayakan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan formal yang 

ada seperti PAUD, TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama 

maupun Sekolah Menengah Atas. Sampai saat ini pendidikan di 

Kepenghuluan Sukajadi telah mengalami perkembangan yang cukup 

signifikan dan terus berusaha menuju penyelenggaraan dan pengelolaan 

yang baik dan berkualitas sebagai upaya mencerdaskan anak bangsa.  

No Nama Dusun KK Persentase 

1 Dusun I Sukajadi 215 19,9 % 

2 Dusun II Sukadamai 206 19 % 

3 Dusun III Sukamulia 188 17,4 % 

4 Dusun IV Sukamakmur 250 23,1% 

5 Dusun V Teladan 220 20,3 % 

 Jumlah 1.079 100 % 
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Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang baik dan 

berkualitas akan menghasilkan Iulusan yang baik dan berkualitas yang 

secara langsung akan bardampak baik pula terhadap masyarakat. Dengan 

meningkatkan penguasaan terhadap ilmu agama, pengetahuan dan 

teknologi merupakan modal utama generasi penerus bangsa yang akan 

datang. Namun hal tersebut akan terwujud apabila adanya sinergitifitas 

antara setiap elemen dalam masyarakat, seperti pemerintah, tenaga 

pendidik(guru) dan masyarakat, untuk memberikan perhatian dan tindakan 

nyata dalam memajukan pendidikan. Gambaran umum institusi pendidikan 

formal yang ada di Kepenghuluan Sukajadi dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini:  

Tabel. II. 3 

Sarana Pendidikan di Kepenghuluan Sukajadi Tahun 2018 

NO Jenis Sekolah Negeri Swasta Jumlah 

1 SMA/MA - 2 2 

2 SMP/MTs - 2 2 

3 SD 3 - 3 

4 TK - 4 4 

5 PAUD - 2 2 

 JUMLAH 3 10 13 

(Sumber: Data Kepenghuluan Sukajadi Tahun 2018) 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang 

ada di Kepenghuluan Sukajadi berjumlah 13 buah, dengan beberapa jenis 

sekolah yang berstatus negeri maupun swasta.  

Apabila dilihat dari jumlah penduduk yang ada di Kepenghuluan 

Sukajadi, banyaknya sarana pendidikan belum mampu menampung anak-

anak yang ingin melanjutkan sekolah kepada pendidikan yang lebih tinggi. 

Keterbatasan prasana yang ada maka sebagian besar anak yang telah lulus 

Sekolah Menengah Atas (SMA) melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi 

kedaerah lain, seperti Kota Pekanbaru, Medan (Sumatera Utara), Padang 

(Sumatera Barat) dan lain-lain.  

D. Sosial Keagamaan  

Dalam membangun kehidupan masyarakat yang baik, selain 

pendidikan, agama merupakan salah satu tonggak utama dalam kehidupan 

sosial. Keberadaan agama akan sangat memengaruhi dan akan 

menciptakan keharmonisan hidup  bermasyarakat. Karena dalam hidup 

bermasyarakat apabila masyarakat tersebut jauh dari agama, maka prilaku 

dan perbuatan masyarakat itu sendiri  menjadi tidak terarah dan tidak 

terjaga. Dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat Sukajadi, agama tetap 

masih menjadi pedoman yang utama dan diiringi dengan adat-istiadat 

setempat. Penduduk Sukajadi 98% memeluk agama Islam, sementara 

selebihnya beragama Kristen. Hal ini dapat dilihat dengan sarana dan 

prasarana untuk kegiatan keagamaan yang ada. Kepenghuluan Sukajadi 

memeiliki beberapa sarana ibadah umat Islam seperti Masjid dan Mushalla 
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dalam rangka menunjang pelaksanaan ibadah dan proses kegiatan-kegiatan 

keagamaan lainnya bagi masyarakat Muslim di  Kepenghuluan Sukajadi. 

Sementara hanya sebagian kecil saja sarana rumah ibadah umat Kristen 

yang terletak di Kepenghuluan Sukajadi yakni di Dusun 4 Sukadamai,  

karena lebih banyak di luar wilayah Kepenghuluan Sukajadi seperti 

Kepenghuluan Perkebunan Siarang-arang dan lain sebagainya. 

E. Adat Istiadat 

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak hanya diatur 

oleh hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara legal dan tertulis 

seperti Undang-undang, Instruski Presiden, Perda, dan lain sebagainya, 

namun juga diatur oleh adat istiadat yang umumnya tidak tertulis namun 

sangat diyakini dan ditaati oleh masing-masing suku tersebut. Hal tersebut 

terjadi karena di Indonesia terdapat beragam-ragam suku bangsa, sehingga 

tentu akan berbeda dan beragam pula adat istiadat yang mereka anut.  

Adapun yang dimaksud dengan tradisi adalah, adat kebiasaan, 

ajaran turun-temurun dari nenek moyang.
25

 Selanjutnya yang dimaksud 

dengan kebiasaan adalah suatu kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan 

dihargai tetapi juga ditaati. Adat kebiasaan atau dikenal juga dengan adat 

istiadat yang mempunyai ikatan dan pengaruh dalam kehidupan 

                                                 
25

 Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Bintang Pelajar, 1994),Cet. ke-

1, h. 3. 



26 

 

bermasyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang 

mendukung adat istiadat tersebut.
26

 

Kepenghuluan Sukajadi terbentuk oleh masyarakat yang berasal 

dari berbagai daerah, dengan adat istiadat yang berbeda pula seperti suku 

Batak Mandailing, Batak Toba, Jawa, Melayu, dan suku Minangkabau. 

Maka dari itu adat istiadat yang berlaku di Kepenghuluan Sukajadi juga 

sangat beragam, sesuai dengan tradisi suku yang mereka anut. Meskipun 

demikian masyarakat setempat tetap menyatu dan saling menghargai antara 

suku yang satu dengan suku yang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat apabila 

mengadakan seremonial acara-acara tertentu, masyarakat setempat masih 

menggunakan adat istiadat suku-suku mereka masing-masing, seperti 

pernikahan, aqiqah, khitan dan lain sebagainya. 

Salah satu suku yang sampai saat ini masih menjunjung tinggi nilai-

nilai adat adalah suku Batak Mandailing. Suku Batak Mandailing di daerah 

tersebut merupakan suku yang menyebar luas di Kepenghuluan Sukajadi 

terutama di Dusun III Sukamulia sehingga disebut dengan kampung 

Mandailing. Suku Batak Mandailing banyak sekali menetapkan aturan-

aturan dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah tradisi dalam 

pernikahan.  

Sebelum melangsungkan pernikahan, pihak laki-laki maupun pihak 

perempuan suku Batak Mandailing di Kepenghuluan Sukajadi terlebih 

dahulu menyeleksi calon pasangan yang akan dipilih sebagai pendamping 
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 Abdul Rahman, Hukum Adat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, 

(Jakarta: Cendana Press, 1984), Cet. ke-2, h. 15. 
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hidupnya. Salah satu hal yang menjadi fokus seleksi tersebut adalah 

hubungan kerabat di antara kedua belah pihak yang akan menikah. Mereka 

terlebih dahulu akan menyeleksi calon pasangan tersebut, apakah 

dibolehkan menikah atau sebaliknya sangat dilarang untuk menikah 

menurut adat istiadat suku Batak Mandailing. Salah satu proses seleksi 

tersebut adalah larangan menikahi boru ni namboru. 

Larangan menikahai boru ni namboru adalah larangan menikahi 

sepupu perempuan, namun hanya khusus kepada sepupu perempuan yang 

merupakan anak bibi (adik perempuan saudari kandung ayah atau kakak 

perempuan saudari kandung ayah). Namun kalau bibi yang tidak sekandung 

dengan ayah, tidak termasuk larangan menikahi boru ni namboru. 

Demikian juga apabila sepupu perempuan tersebut adalah anak perempuan 

dari pihak paman (adik laki-laki saudara kandung ibu atau abang laki-laki 

saudara kandung ibu) atau yang biasa dikenal dengan sebutan pernikahan 

manyunduti. 

Larangan menikahi  boru ni namboru berbanding terbalik dengan 

pernikahan manyunduti. Kalau pernikahan boru ni namboru masyarakat 

setempat sangat melarang masyarakatnya untuk menikahi sepupu 

perempuan khusus dari pihak bibi, akan tetapi pernikahan manyunduti 

sangat diinginkan atau sangat dianjurkan dalam tradisi masyarakat suku 

Batak Mandailing di Kepenghuluan Sukajadi. Bahkan sebelum mencari 

calon pasangan lain, orang tua akan terlebih dahulu menyarankan kepada 

anaknya untuk menikahi sepupu perempuan dari pihak paman yang 
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merupakan adik laki-laki saudara kandung ibu atau abang laki-laki saudara 

kandung ibu. 

Asal-usul larangan menikahi boru ni namboru pada dasarnya 

merupakan larangan yang turun temurun  dari nenek moyang masyarakat 

rumpun suku Batak pada umumnya, seperti Batak Toba, Mandailing, Pak-

pak, Nias, Karo, Simalungun. Larangan tersebut dimaksudkan sebagai 

tindakan preventif atau pencegahan agar tidak terjadinya perkawinan yang 

sumbang(incest). Maka orang tua maupun hatobangon, umumnya sangat 

mewanti-wanti anaknya dalam memilih pasangan hidup, karena apabila 

pernikahan menikahi boru ni namboru tetap dilaksanakan, maka 

pernikahan tersebut sudah dianggap mencoreng adat istiadat suku Batak 

Mandailing.  

F. Kondisi Ekonomi  

Kondisi perekonomian di masyarakat Sukajadi sebagian besar 

bcrgerak dibidang pertanian dan peternakan. Untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari, masyarakat Kepenghuluan Sukajadi juga melakukan 

berbagai macam usaha sebagai mata pencahariannya. Ada beberapa mata 

pencaharian utama masyarakat Kepenghuluan Sukajadi selain bertani dan 

beternak, yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang, maupun 

karyawan swasta. 

 

 


